TECTOY S.A.
CNPJ 22.770.366/0001-82
NIRE 13.300.004.673
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas, em continuidade ao aviso divulgado em 20 de
dezembro de 2017, que as ações emitidas no aumento do capital social da Companhia
deliberado em reunião do conselho de administração realizada em 20 de dezembro de 2017
foram subscritas, pelos acionistas da Companhia, no período de exercício do direito de
preferência e manifestação do interesse na subscrição de sobras de ações, de 21 de
dezembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018, da seguinte forma, de acordo com informações
fornecidas pela instituição escrituradora das ações da Companhia:

Ações emitidas
Ações subscritas pelos
acionistas integrantes do
bloco de controle em razão
do exercício do direito de
preferência
Ações subscritas pelos
acionistas minoritários em
razão do exercício do direito
de preferência
Sobras

ON
12.831.875

%
100,000%

PN
11.944.818

%
100,000%

Total
24.776.693

%
100,000%

11.505.186

89,661%

9.916.537

83,019%

21.421.723

86,459%

168.886

1,316%

345.786

2,895%

514.672

2,077%

1.157.803

9,023%

1.682.495

14,086%

2.840.298

11,464%

As sobras não subscritas pelos acionistas em razão do exercício de seu direito de
preferência foram rateadas entre aqueles acionistas que manifestaram interesse na
subscrição de sobras durante o período de 21 de dezembro de 2017 e 19 de janeiro de 2018,
na proporção das ações subscritas por cada um deles.
O percentual atribuído aos acionistas que manifestaram interesse na subscrição de sobras
foi de: (i) 9,92163233309% ações ordinárias e 3,03440069037% ações preferenciais para
cada ação ordinária por eles subscrita; e (ii) 12,95603302347% ações preferenciais para
cada ação preferencial por eles subscrita. Os percentuais foram obtidos pela divisão da
quantidade de ações não subscritas pela quantidade total de ações subscritas pelos
acionistas que manifestaram interesse nas sobras durante o período de preferência,
multiplicando o quociente obtido por 100, conforme Ofício-Circular da Superintendência
de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n.º 01/2017.
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Os valores correspondentes às sobras subscritas pelos acionistas da Companhia serão
integralizados da seguinte forma: (i) os valores de sobras subscritos pelos acionistas
integrantes do bloco de controle, mediante a conversão de empréstimos realizados à
Companhia pela Eagle Brazil Investment LP, conforme devidamente contabilizados nas
demonstrações financeiras da Companhia; e (ii) os valores de sobras subscritos pelos
acionistas minoritários, em moeda corrente nacional, à vista, até o dia 31 de janeiro de
2018.

Manaus, 24 de janeiro de 2018.

TECTOY S.A.
Tomás Diettrich
Diretor de Relação com Investidores
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